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Tampereen KV-Isännöinti Oy

Hyvä lukija,
Tampereen KV-Isännöinti on vuonna 2000 perustet-

Olemme tehneet paljon, mutta emme lepää laakereil-

tu perheyritys. Nyt sitä luotsaa toinen sukupolvi, joka

lamme. Seuraamme isännöintialan ja lainsäädännön

kehittää toimintaa suunnitelmallisesti kohti tulevai-

kehittymistä aktiivisesti ja pohdimme, miten pystym-

suutta.

me parantamaan edelleen. Isännöitsijä on nykyisin
asiantuntija, joka johtaa taloyhtiötä ja ohjaa sen toi-

Keskeinen kehittämisen tavoite on siirtyä sähköiseen

mintaa oikeaan suuntaan yhdessä hallituksen kanssa.

maailmaan – luoda Tampereen KV-Isännöinti 2.0.

Tuekseen isännöitsijä tarvitsee sähköiset järjestelmät

Olemme esimerkiksi siirtyneet Hausvisen moderniin

ja parhaat mahdolliset kumppanit.

isännöintijärjestelmään, joka mahdollistaa avoimen
tiedonjaon ja jonka kautta asukkaat, osakkaat ja hal-

Tulevaisuudessa järjestämme taloyhtiöille webinaa-

litusten jäsenet voivat hoitaa asumiseen ja omaisuu-

reja, joissa pureudumme eri teemoihin. Opastamme

teen liittyviä asioita etänä.

osakkaita esimerkiksi lukemaan tilinpäätöstä ja tulkitsemaan taloyhtiön taloudellista tilannetta muuta-

Meille on kehitetty Sari-ohjelmistorobotti, joka tekee

mien avainlukujen avulla.

isännöitsijäntodistukset automaattisesti isännöitsijän
allekirjoitettavaksi. Tämä ratkaisu lyhentää todistus-

Tässä esitteessä nostamme esille muutamia asioita,

ten toimitusaikaa ja sujuvoittaa palvelua. Taloyhtiöt

jotka ovat pinnalla taloyhtiömaailmassa. Tervetuloa si-

voivat ottaa kauttamme käyttöönsä myös sähköisen

vuille – ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia kiinnostaa.

osakerekisterin.
Tampereen KV-Isännöinnin väki

kv-isannointi.net

Asiakaslähtöistä isännöintiä
Meille on tärkeää tuntea asiakasyhtiömme ja
niiden tarpeet, jotta pystymme räätälöimään
palvelut

jokaiselle

taloyhtiölle

sopivaksi.

Voimme sisällyttää sopimukseen hallinnollisen isännöinnin lisäksi teknisen isännöinnin
palvelut asiakasyhtiön haluamassa laajuudessa.
Asiakasyhtiöt saavat meiltä nimetyn
hallinnollisen ja teknisen isännöitsijän. Hallinnollinen isännöitsijä
kantaa päävastuun siitä, että taloyhtiön arki sujuu ja omaisuuden arvo säilyy ja kasvaa. Tekninen isännöitsijä on tärkeä osa
isännöintiä, hän hoitaa muun
muassa kiinteistöjen valvontaan
ja kiinteistön elinkaareen liittyviä
tehtäviä. Hallinnollisen isännöitsijän tukena toimii myös joukko eri
alojen ammattilaisia.

Tutustu tehtäväluetteloon
kotisivuillamme.
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Miten voi säästää energiaa?
Energian kallistuessa yhä useammat taloyhtiöt etsi-

käyttöön aurinkoenergian tai vähintään varautua sen

vät keinoja säästää energiaa. Hallituksen päätöksellä

käyttöönottoon. Kohteesta riippuen remonttiin voi liit-

voimme teettää taloyhtiössä energiaselvityksen. Siinä

tää esimerkiksi ikkunoiden vaihdon tai huoneistokoh-

selvitetään, millaisia muutoksia taloyhtiö voisi tehdä

taisen viilennyksen maaviileällä.

ja millaisiin säästöihin muutokset voisivat johtaa. Jos
säästöt yltävät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

Energiaremontti on taloyhtiölle pitkällä tähtäimellä

kus ARAn määrittelemälle tasolle, taloyhtiö voi saada

kannattava, vaikka se vaatiikin usein lainarahoitusta.

remonttiin ARAn energia-avustusta.

Lainaa taloyhtiö voi lyhentää ison siivun sillä summalla, jonka se säästää kaukolämpölaskussa. Isoin hyöty

Olemme olleet isännöitsijän roolissa mukana useis-

on edessä takaisinmaksuajan jälkeen, kun asumis-

sa energiaremonteissa. Useimmiten taloyhtiö haluaa

kustannukset putoavat ja kiinteistön arvo nousee.

siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön ja samalla ottaa

Asunto Oy Annenpirtti korvasi
kaukolämmön maalämmöllä ja
aurinkoenergialla.
www.lamit.fi
Energiatehokkuus
Lämpöpumppuprojektit
044 430 3030

kv-isannointi.net

Sähköautoja omaan pihaan
Sähköautojen lataus on mahdollista
toteuttaa taloyhtiössä monella tavalla. Koska yhtä ohjetta ei ole, on
liikkeelle hyvä lähteä kartoittamalla,
sopiiko nykyjärjestelmä sähköautojen lataukseen ja missä laajuudessa.
Kartoitus ottaa kantaa myös siihen,
millä toimenpiteillä taloyhtiön sähköverkko saadaan vaatimukset täyttäväksi. Asia kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi omassa taloyhtiössä, jotta hallitus
voi aloittaa asian valmistelun.

Valitse maalämpöalan kokenut ammattilainen

www.ekolampo.fi | 010 420 4045
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Suunnitelmallisuutta
huoltoon ja korjaukseen
Taloyhtiö voi välttää korjausvelan syntymisen huolta-

vun sekä katon kunto. Kartoituksen antamat tiedot

malla kiinteistöjä ennakoiden ja tekemällä korjauksia

perustuvat todellisiin havaintoihin, mikä auttaa teke-

ajallaan. Huoltotoimien ja korjausten suunnittelussa

mään taloudellisesti ja teknisesti järkeviä päätöksiä

ja aikatauluttamisessa kannattaa hyödyntää teknisen

sekä aikatauluttamaan remontit oikein.

isännöitsijän asiantuntemusta.
Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että suunnitelmat
Tukea päätöksenteolle saa myös kiinteistön kunto-

toteutuvat ja korjaukset tehdään. Lykkääminen las-

kartoituksista, joissa voidaan käydä läpi esimerkiksi

kee usein asumismukavuutta sekä taloyhtiön arvoa

vesi- ja viemärijohtojen, muun talotekniikan, julkisi-

ja kiinnostavuutta ostajien silmissä.

Ihmisiä, joiden kanssa
rakennat rohkeasti
parempaa
ains.fi

kv-isannointi.net

Rakennetaanko lisää?
Korjausten lähestyessä monissa taloyhtiöissä pohditaan, onko tontille mahdollista rakentaa lisää tai onko vanhoja
rakennuksia mahdollisuutta korottaa.
Lisärakentamisen hankkeet ovat isoja ja
prosessit pitkiä, sillä alkuvaiheen selvitystyöt voivat kestää vuosia. Jos yhtiökokous
päättää hankkeeseen lähtemisestä, taloyhtiö useimmiten myy rakennusoikeuden rakennusliikkeelle, joka rakentaa ja myy asunnot.

LUOTETTAVA
KATTOREMONTTI
Toteutamme kattoremontit vankalla kokemuksella ja nopealla
aikataululla. Siksi sadat taloyhtiöt, kunnat ja julkiset rakennuttajat
ovat valinneet meidät kumppanikseen.

Olemme apunasi kaikissa kattoremonttiin liittyvissä asioissa!

Pirkkala, Koivistontie 1
www.kattokeskus.ﬁ
010 2290 190
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Osakas remontoi
Nykyisen lainsäädännön mukaan osakas on velvolli-

Lupakäytännön tarkoituksena on varmistaa, että osa-

nen ilmoittamaan taloyhtiölle kirjallisesti kaikista re-

kas teettää remontit hyvien rakennustapojen mukai-

monteista ja hän saa aloittaa remontin vasta, kun ta-

sesti ja vahingoittamatta taloyhtiön rakenteita. Sa-

loyhtiö on myöntänyt siihen luvan. Ilmoitus kannattaa

malla remontit voidaan ottaa huomioon esimerkiksi

tehdä hyvissä ajoin ennen aloitusta, jotta hallitukselle

silloin, kun suunnitellaan taloyhtiön myöhempää

jää riittävästi aikaa asian käsittelyyn.

kunnossapitoa ja kun arvioidaan osakkaan ja taloyhtiön välistä kunnossapitovastuuta.

Taloyhtiö voi myös asettaa ehtoja luvan myöntämiselle. Esimerkiksi kosteiden tilojen remonteissa tai
isommissa muutostöissä on tavallista, että taloyhtiö
vaatii työlle valvojan. Valvonnan kustannukset tulevat
osakkaan maksettaviksi, samoin mahdollisten asbestitutkimusten kustannukset.

Tee muutostyöilmoitus
asukassivuilla.

kv-isannointi.net

Vastuunjako
Taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuut löytyvät asunto-osakeyhtiölaista,
mutta taloyhtiöt voivat täsmentää
vastuita ja velvollisuuksia yhtiöjärjestyksessä. Pääsääntöisesti osakkaan vastuulle kuuluvat huoneiston sisäpuolen pinnat sekä
taloyhtiölle rakenteet ja talotekniset järjestelmät.
Osakkaalla

on

asunnostaan

huolenpitovelvollisuus eli hänen
täytyy pitää hyvää huolta asunnostaan ja ilmoittaa havaitsemastaan viasta viipymättä taloyhtiölle.
Muussa tapauksessa vastuu vahinkotilanteessa siirtyy osakkaalle.

Katso, kotisivuiltamme,
miten vastuu jakautuu.

Rakennuspalvelu A Virtanen
Kirvesmies | Maalari | Laatoitus AMMATTItyöt

045 197 2461
asko.virtanen@avrakennus.fi

• Julkisivumaalauksia
• Julkisivupaneleiden ja
tuulensuojaeristeiden
uusimista
• Sisämaalauksia, tapetointia
• Kylppärilaatoitusta
• Saunojen uusimisia
• Muut pienimuotoiset
ym.
remonttityöt
sää
kysy li

PARASTA JÄLKEÄ
VANKALLA AMMATTITAIDOLLA
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Taloyhtiö tehdään yhdessä
Jos taloyhtiö olisi ihminen, isännöitsijä olisi aivot, joka

muut yhteistyökumppanit. Tärkeä rooli kehon hyvin-

saa koko kehon toimimaan. Ruumiinosien rooleissa

voinnissa on myös taloyhtiön hallituksella, joka toimii

olisivat isännöintiyrityksen asiakaspalvelu, kirjanpitäjä,

kehon silminä ja korvina. Kaikki nämä osat yhdessä pi-

tekninen isännöitsijä sekä lvi-liike, siivousliike ja monet

tävät huolta siitä, että keho eli taloyhtiö voi hyvin.

DNA on taloyhtiön
luotettava kumppani.
DNA Netti taloyhtiösopimuksella
tuo huippunopean netin
ja tuntuvat säästöt
taloyhtiön asukkaille.

Lisää: dna.fi/taloyhtiöt

kv-isannointi.net

Mikä on hallituksen rooli?
Hallitus työskentelee yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Hyvä hallitus on kiinnostunut taloyhtiönsä asioista, toimii silminä ja korvina taloyhtiön arjessa sekä
tuo tärkeitä asioita isännöitsijän tietoon. Hallitus on
aitiopaikka vaikuttaa oman omaisuuden arvon kehittymiseen. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki osakkaat
–aiempaa osaamista tai kokemusta ei tarvita.
Kun haluat päättää, ketkä kuuluvat kotitalosi hallitukseen, tule mukaan yhtiökokoukseen. Se on paikka,
jossa taloyhtiön riviosakkaat voivat vaikuttaa siihen,
miten heidän omaisuuttaan hoidetaan ja johdetaan.

Puhtautta
yrityksille
ja
Puhtautta
yrityksille
ja
taloyhtiöille
taloyhtiöille
Pirkanmaalla
Pirkanmaalla
www.pirkkaclean.fi

PirkkaClean Oy | 010 3200 730

www.pirkkaclean.fi
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• www.jssuomi.fi

www.kv-isannointi.net

Kirjaudu asukassivuille
asukas.hausvise.ﬁ

MEILTÄ
KAIKKI
PUTKITYÖT








Putkiurakointi
Huolto- ja korjaustyöt
LVI-urakointi
LVI-perusparannustyöt
Lämmönjakokeskuksien uusinnat
Lämpöpumppuasennukset

24

Huoltopäivystys

044 7255 106

Lähiputki Tampere Oy  Rasulankatu 7 C 20, 33730 Tampere  www.lahiputkitampere.fi

